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Összefoglaló tájékoztatás

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000373652019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

víztermelő csápos kutak tervezése és kivitelezéseKözbeszerzés 
tárgya:

Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000373652019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Dunaújváros 2400

Vasmű Út 41.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dunaújváros 2400

Városháza Tér 1



EKR000373652019

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Építési beruházás

víztermelő csápos kutak tervezése és kivitelezése

1 db dunaújvárosi víztermelő csápos kút kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése 5 db dunaújvárosi víztermelő csápos kút felújítása
A kiviteli tervek készítésével kapcsolatos tervezési program az ajánlattételi dokumentáció részét képezi. A teljes körű műszaki leírást a
kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. Részajánlat tétel lehetősége nem biztosított.

21

2400 Dunaújváros

Igen

Igen

1. Az M.2.1. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

2. Az M.2.2. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

3. Az M.2.3. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

4. Az M.2.4. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

5. Az M.2.5. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

6. Az M.2.6. pontban az alkalmasság tekintetében megjelölt szakember 
jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli tervezési szakmai 
tapasztalata, hónapokban, min 0, max további 36 hónap

5

7. Jótállás időtartama ( a kivitelezésre 36 hónap kötelező jótállási időtartamon 
felül vállalt mérték) : minimum 0 hónap, maximum 12 hónap

5

8. A tervezési program végrehajtására és a tervezési szolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó módszer bemutatása

5

Nem
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VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás megküldését megelőző 3 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes ÁFA nélküli árbevétele nem éri el összesen a 350 millió forintot. Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését napjától visszafelé 
számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek 
megfelelően teljesített legalább 4 db ivóvízhálózati csápos kút építésére/felújítására vonatkozó referenciával. M.2. Ajánlattevő 
alkalmatlan, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű „
VZ-TEL” besorolású jogosultsággal rendelkező tervező szakemberrel, aki rendelkezik: o a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes
szakmai kamarai tagsággal valamint o a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet I. Tervezés fejezet, 2. részben meghatározott 
"VZ-TEL" jogosultsággal M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű „VZ-VKG” besorolású jogosultsággal rendelkező tervező 
szakemberrel, aki rendelkezik: o a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes szakmai kamarai tagsággal valamint o a 266/2013. (VII
. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet I. Tervezés fejezet, 2. részben meghatározott "VZ-VKG" jogosultsággal M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú
végzettségű „V” besorolású jogosultsággal rendelkező tervező szakemberrel, aki rendelkezik: o a tevékenység végzéséhez szükséges 
érvényes szakmai kamarai tagsággal valamint o a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet I. Tervezés fejezet, 2. részben 
meghatározott "V" jogosultsággal M.2.4. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű „G” besorolású jogosultsággal rendelkező tervező 
szakemberrel, aki rendelkezik: o a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes szakmai kamarai tagsággal valamint o a 266/2013. (VII
. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet I. Tervezés fejezet, 2. részben meghatározott "G" jogosultsággal M.2.5. legalább 1 fő felsőfokú 
végzettségű „GT” besorolású jogosultsággal rendelkező tervező szakemberrel, aki rendelkezik: o a tevékenység végzéséhez szükséges 
érvényes szakmai kamarai tagsággal valamint o a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet I. Tervezés fejezet, 2. részben 
meghatározott „GT” jogosultsággal M.2.6. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű „T” besorolású jogosultsággal rendelkező tervező 
szakemberrel, aki rendelkezik: o a tevékenység végzéséhez szükséges érvényes szakmai kamarai tagsággal valamint o a 266/2013. (VII
. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet I. Tervezés fejezet, 2. részben meghatározott „T” jogosultsággal M.2.7 legalább 1 fő felsőfokú 
végzettségű szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” szakterületi jogosultság ( műszaki vezető) 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakterületi jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik és részt vett legalább 1 db csápos kút kivitelezésében/felújításában mint 
felelős műszaki vezető Az M.2.1-M.2.6 pontban feltüntetett szakemberek között átfedés lehetséges. Szakmai alkalmasság Alkalmatlan 
a magyarországi letelepedésű építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha nem 
szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő 
a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában. Ajánlatkérő az alkalmassági kritériumokat 
Kbt. 65. § (5) bekezdésére tekintettel állapította meg.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

60

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Igen

Egyösszegű nettó ajánlati ár

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

2019.04.02 09:00
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Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésében rögzített
, a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével 
folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplő az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti 
érdeklődését az eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezheti.

VI.1.2) További információk:




